
မတင္တင္လွ (မေကာ္နီ)
ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ၊ ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ- ၂၃ နွစ္      
ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ အေတြ႔အၾကံဳ- ၅ နွစ္

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား



မတင္တင္လွသည္ ၁၉၉၅ ခုနွစ္မွစတင္၍ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခ် 
လုပ္ကုိင္ရန္  ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။ သူမအတြက္ ပထမဆုံးေသာ 
လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သူမအေနျဖင့္ အေျခခံ 
စက္ခ်ဳပ္ျခင္း အတတ္ကုိပင္ မတတ္ေျမာက္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ နွစ္ဆယ့္သုံး
နွစ္ၾကာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ စက္လုိင္း ၅ လုိင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ 
ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ( production manager ) အျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ 
တက္လွမ္းလာနိုင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ သူမ၏စက္ရံုနွင့္ 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ိုင္းရွိ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေလးစားအားက် 
အတုယူရသည့္ စံျပအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

မတင္တင္လွသည္ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ သူမ၏ 
ပထမဆုံးေသာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ 
ျငင္းဆုိခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမ အေလ်ွာ့မေပးခဲ့ေခ်။ မည္သုိ႔ပင္ 
ျငင္းဆုိခံရသည္ျဖစ္ေစ သူမအေနျဖင့္ အလုပ္ရမွျဖစ္မည္ဟူေသာ 
စိတ္ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသည့္ အခန္းေရွ႕တြင္ တစ္ေန႔လုံး မတ္တပ္ရပ္ 
ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အျပဳအမူကုိ ျမင္သြားေသာ စက္ရံုရွိမန္ေနဂ်ာ 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္က  မတင္တင္လွ၏ ဇြဲၾကီးပံုကုိ သေဘာက်ျပီး 
သူမကုိ အခြင့္အေရး တစ္ခုေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ သူမသည္ 
ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုရွိ မီးပူတုိက္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အကူအလုပ္သမား 
တစ္ေယာက္အျဖစ္ စတင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

မတင္တင္လွသည္ အကူအလုပ္သမား တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနစ
ဥ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္လည္း သူမ၏အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်ြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိ အျမဲမျပတ္ ေလ့လာေနခဲ့သည္။ သူမသည္ 
စက္လုိင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္သမားမ်ား အေပါ့အပါးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ 
နားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ  ထိုသူတုိ႔၏ေနရာတြင္ ခဏ အစား၀င္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္း 
သူမ၏ စက္ခ်ဳပ္က်ြမ္းက်င္မႈကုိ တုိးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့လာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ 
ခ်ဳပ္ရင္း ခ်ဳပ္ရင္းျဖင့္ သူမ၏စက္ခ်ဳပ္စြမ္းရည္မွာ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 
အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ သုံးလ ၾကာလုပ္ကိုင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူမသည္ 
စက္လုိင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ရရွိခဲ့သည္။ မတင္တင္လွသည္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရာထူးမတုိးမီ 
ေလးနွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ သူမ၏စက္ခ်ဳပ္ က်ြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည့္အျပင္  ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ 
၊ အလုပ္ၾကိဳးစားေသာ လုပ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္လည္း 
အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သုံးနွစ္ၾကာ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ သူမအား ၾကီးၾကပ္သူ ( supervisor ) အျဖစ္ 
ထပ္မံ၍ ရာထူးတုိးေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ၁၀ နွစ္ၾကာ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးေနာက္တြင္ မတင္တင္လွသည္ ယခုလက္ရွိရာထူးျဖစ္ေသာ 

ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာမန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လ်ွက္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ မတင္တင္လွသည္လည္း အေျခခံ 
ပညာေရးမ်ွသာ ဆည္းပူးခြင့္ရခဲ့ျပီး သူမအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း တစ္ခု ရရွိနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာလည္း 
နည္းပါးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သူမ၏ဘ၀ရပ္တည္ေရးနွင့္ 
မိသားစု ေထာက္ပ့ံေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၀င္ေငြ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရေစေသာ 
အလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့သည္။ သူမ၏မိသားစုကလည္း သူမ၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ 
ဂုဏ္ယူမဆုံးရွိၾကပါသည္။ သူမသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ရာထူးရယူနိုင္သည့္ 
ပထမဆုံးေသာ မိသားစု၀င္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကုိ 
အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု 
ျဖစ္သျဖင့္ မတင္တင္လွအတြက္လည္း လုံျခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု အျဖစ္ 
ျမင္ၾကပါသည္။

“ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာေတာ့ သူမက 
အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း ရာထူးေကာင္းေကာင္း 

ရထားတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သူပါပဲ ” -မတင္တင္လွ၏ အစ္ကို

မတင္တင္လွအတြက္မူ ေငြေရးေၾကးေရးကုိ မိမိစိတ္တိုင္းက်လြတ္လပ္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲနိုင္မႈ ( ေငြေရးေၾကးေရး အမီအခိုကင္းမႈ ) သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။  
ကုိယ္ပိုင္အိမ္တစ္လံုးကုိ သူမလုပ္အားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ထိုအိမ္ႏွင့္ 
တြဲဆက္ထားေသာ အိမ္တြင္ သူမ အကုိ၊ ေယာင္းမ၊ တူမ ၂ ေယာက္၊ 
တူတစ္ေယာက္တုိ႔ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ထိုအလုပ္ျဖင့္ပင္ သူမအမၾကီး၏ 
အိမ္ငွားစရိတ္ ၊ ေဆးကုသစရိတ္နွင့္ အျခားေသာ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးလ်ွက္ရွိသည္။ သူမသည္ သူမနွင့္တစ္အိမ္တည္းေနသည့္ 
ေယာင္းမျဖစ္သူနွင့္လည္း ညီအစ္မရင္းကဲ့သုိ႔ ရင္းနွီးခ်စ္ခင္ၾကသည္။ 
တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ သူမ 
အလုပ္တြင္ ရွိေနစဥ္တြင္လည္း အစ္ကုိ၏မိသားစုကပင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ 
ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးၾကသည္။ လက္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ သူမ၏အစ္ကုိမွ သူမအား 
ဖယ္ရီကားဂိတ္သုိ႔ အသြားအျပန္ ေန႔စဥ္ အၾကိဳအပို႔လုပ္ေပးသည္။ သူမ၏ 
ေယာင္းမမွ အလုပ္အတြက္ ေန႔လည္စာထမင္းဘူး ေန႔စဥ္ စီစဥ္ေပးသည္။

မတင္တင္လွသည္ အိမ္၌ရွိေနစဥ္အခ်ိန္္မ်ားတြင္ သူမ၏ ေယာင္းမနွင့္အတူ 
အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရသည္ကုိ နွစ္သက္သေဘာက်သည္။ သူမ၏ 
အစ္ကိုျဖစ္သူမွာလည္း ဟာသဥာဏ္ရႊင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပထားပါသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ သူမ၏ တူ ၊ တူမမ်ားနွင့္အတူ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ျခင္း ၊ 



ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ဘုရားဖူးထြက္ျခင္း 
အစရွိသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သူမသည္ တစ္ေန႔ ၂ 
ၾကိမ္ခန္႔ ဘုရား၀တ္ျပဳသည္။ ထုိ႔ျပင္ မနက္တုိင္း သူမ၏အိမ္ေရွ႕ရွိ ခိုမ်ားကုိ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂၀၀၀ ဖိုး ( ကန္ေဒၚလာ ၁.၃၀ ဖိုး) အစာေက်ြးေလ့ရွိသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္၏ စစ္မွန္သည့္ ရက္ေရာေပးကမ္း လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ ဘာသာတရား သက္၀င္ယုံၾကည္မႈသည္ အလုပ္၏ 
ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ တခါတရံ ခံစားရတတ္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွည္ၾကာစြာ လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း 
မတင္တင္လွသည္ သူမ၏ အလုပ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နိုးသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ 
သူမသည္ သူမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား ၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ 
သူမေလးစားအားက်အတူယူရေသာ စက္ရံုပိုင္ရွင္ အန္တီေၾကြနွင့္ 
မ၀င္နီ တို႔ကုိလည္း အလြန္ ခ်စ္ခင္တန္ဖိုးထားေၾကာင္းသိရပါသည္
။ မတင္တင္လွအေနျဖင့္ သူမအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား 
အလုပ္တာ၀န္တုိင္းကုိ ရင္းနွီးေဖာ္ေရြခ်ိဳသာစြာ ျပဳလုပ္ခိုင္းေလ့ရွိပါသည္။ သူမသည္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရြင္တက္ၾကြစြာ လုပ္ကုိင္နိုင္ေရးကုိ 
ဦးစားေပး ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္ရံုရွိ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း 
မတင္တင္လွအား ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကပီး သူမ၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈ ၊ ေဖာ္ေရြမႈတုိ႔ကုိ 
အေလးထားၾကသည္။ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွလည္း သူမ၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈကုိ 
ေလးစားအားက်ျပီး တစ္ေန႔တြင္ သူမကဲ့သုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ 
( production manager ) တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ အေၾ
ကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္းလည္း  ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အျခားအလုပ္မ်ားနွင့္ယွဥ္လ်ွင္ လစာႏႈန္းထားပိုမ်ားျပီး  
တခါတရံတြင္ ခ်ဳပ္လုပ္နိုင္မႈစြမ္းရည္အလိုက္ အပိုဆုေငြမ်ားလည္း ခ်ီးျမွ
င့္ေလ့ရွိသည္။ထုိ႔ျပင္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရျခင္းသည္လည္း အခ်င္းခ်င္းခင္မင္ရင္းနွီးမႈကုိ တုိးပြါးေစျပီး 
လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ပြဲမ်ားတက္ေရာက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 
ရရွိပါသည္။ထုိသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက သူမအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္မိသား
စု၀င္တစ္ေယာက္အျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို သိမွတ္ခံစားရေစပါသည္။ သူမ၏စက္ရံုတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ပညာမတတ္သူမ်ား (သုိ႔) ပညာအရည္အခ်င္းနည္းပါးသည့္ 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အသုံးခ် အတတ္ပညာက်ြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္ေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သူမက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ 
ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ လုပ္သား အသစ္မ်ားအေနျဖင့္ 
သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ား 
မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္  ခက္ခဲတတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပထားပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ၾကိဳးစားျပီး ခိုင္မာေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိပါက သူမကဲ့သုိ႔ ၀င္စတြင္ စက္ပင္ မခ်ဳပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ပင္ 
ရာထူးတိုးရရန္နွင့္ အျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ 
ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အေလးေပးေျပာၾကားထားပါသည္။

မတင္တင္လွအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာေနျခင္းသည္လည္း 
အေရးၾကီးေၾကာင္း သိရပါသည္။ သူမအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ 
မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း 
သူမ၏အတတ္ပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္နွင့္ သင္ယူေလ့လာရန္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ အသစ္အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ေန႔စဥ္ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္ယူျခင္းမ်ားအျပင္ သူမသည္ 
ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းနွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမွေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အနာဂတ္တစ္ေန႔တြင္ 
နိုင္ငံျခားသား အ၀ယ္ေတာ္မ်ားနွင့္ တုိက္ရိုက္ေျပာဆုိဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္
နိုင္ရန္ ၊ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး ညွိႏိႈင္းနိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
စက္ရံုမွ စီစဥ္ေပးေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းကုိလည္း 
မွန္မွန္တက္ေရာက္ေနပါသည္။ သူမအေနျဖင့္ ဘာသာစကား က်ြမ္းက်င္ျခင္းက 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ပို႔ခ်ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ခြင့္ကုိ 
ပိုမို လက္လွမ္းမီနိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။

သူမသည္ စက္ရံုရွိ အျခားေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ၊ သူမအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ 
လုပ္သားမ်ား၏ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ားတုိးတက္ေစရန္နွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရာထူးတုိးရရွိရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းငွာ သူမ၏ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ 
ေ၀မ်ွရန္အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳေျပာၾကားထားပါသည္။

“ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုအေနနဲ႕ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္
ဖို႔အတြက္ဆုိရင္  က်ြန္မတုိ႔အားလုံး တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ 

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ က်ြန္မတုိ႔အားလံုး 
ကုိယ့္မွာရွိတဲ႕ ဗဟုသုတေတြ တတ္က်ြမ္းမႈေတြကို 

အျခားအလုပ္သမားေတြ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမား အသစ္ေတြနဲ႕ 
ေ၀မ်ွေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” 

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအမ်ားစု လႊမ္းမိုးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ျဖစ္ေနေသးသည့္တုိင္ အမ်ိဳးသား လုပ္သားအေရးအတြက္သည္လည္း 
တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာသည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ 
မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ကပင္ သူတုိ႔၏ သားေယာက်္ားေလးမ်ားကုိ 



ဤကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ စာတမ္းကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ( ILO ) ၏ “ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ စံ
ခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္နွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကုိေရွးရွုေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း” 
( ILO-GIP) စီမံကိန္းအတြက္ Factive Consulting မွ ထုတ္ေ၀ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ILO-GIP ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၊ နွင့္ က်ားမ 
တန္းတူညီမ်ွမႈ တုိ႔ကုိ တု္ိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္နွင့္  ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ 
ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုစီၤမံကိန္းကို္  Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida) နွင့္ H&M တုိ႔မွ  
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက  
https://bit.ly/ilo-gip တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ အားေပးလာၾကသည္။  
မတင္တင္လွ အလုပ္လုပ္လ်ွက္ရွိေသာ စက္ရံုတြင္ က်ား မေရးရာ 
နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆမ်ားလည္း အခ်ိန္ကာလအေလ်ွာက္ 
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မတင္တင္လွသည္ စက္လိုင္းမ်ားတြင္ 
မိန္းမအသြင္ ေယာက်္ားမ်ား ( transgender women ) ကုိ 
အလုပ္ခန္႔ထားနိုင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
က်ား မ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၏ 
ရလဒ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  ၾကီးမားေသာ က်ြမ္းက်င္လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္ 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ 
က်ြမ္းက်င္မႈနွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားသည္ ထိုသူ၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္
အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ သူမအား 
အလုပ္လုပ္လုိစိတ္ ျပင္းထန္ေသာ လုပ္သားမ်ား ရွာေဖြနိုင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

“ က်ြန္မအေနနဲ႕ကေတာ့ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ေဂး 
(လိင္တူျခင္းႏွစ္သက္ေသာသူ)၊ ေယာက်္ားလ်ာ မိန္းမလ်ာ၊ 

စတာေတြအေပၚသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳးမဟုတ္
ဘဲ လူတစ္ဦးမွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ပီးေတာ့ 
သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္ေနရာကို ခန္႔အပ္ေပးခ်င္ပါတယ္ ”

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ စဥ္းစားေနၾကေသာ 
လူငယ္မ်ားကလည္း မတင္တင္လွအား တခါတရံတြင္ 
အၾကံဥာဏ္ေတာင္းတတ္သည္။ သူမက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ခ်င္ေသာ ထိုလူငယ္မ်ားကို ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း 
အားေပးသည္။ သူမက ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ က်ြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာသစ္မ်ားကုိ 
သင္ယူရန္နွင့္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား 
ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္းကုိလည္း ရွင္းျပပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းက  အတတ္ပညာမရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ 
နည္းပညာတတ္က်ြမ္းမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္၊ ၀င္ေငြေကာင္း ရရွိရန္ နွင့္ မိမိ
ဘ၀ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
သူတုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္ၾကိဳးစားလိုစိတ္နွင့္ က်ြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာသစ္မ်ား 
သင္ယူလုိစိတ္သာရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

သူမသည္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ စံျပတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္ 
ဟူေသာ အဆုိျပဳခ်က္ကုိမူ  မတင္တင္လွက ေအာက္ပါအတုိင္းရိုးသားစြာ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားထားပါသည္။ “ က်ြန္မက စံျပတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ 
ၾကိဳးစားေနတုန္းပါပဲ” ။ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာက    

လူတုိင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္နိုင္သည္ဟူေသာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ကိုမူ 
သူမအေနျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ “က်ြန္မေတာင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့တာပဲ 
တျခားသူေတြလည္းပဲ လုပ္နိုင္ပါတယ ” ။ 

မတင္တင္လွသည္ ေမပယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
သူမ၌ ေနာက္ထပ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
သူမသည္ နိုင္ငံျခားအ၀ယ္ေတာ္နွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည္အထိ သူမ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက်ြမ္းက်င္မႈကုိ 
အသုံးခ်နိုင္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ကုိ ေရာက္ရမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္။ 
အျခားေသာ ရားထူးတုိးရရန္အတြက္လည္း ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  
မတင္တင္လွသည္ စက္ရံုပိုင္ရွင္ အန္တီေၾကြနွင့္  စက္ရံု၏ ဒါရိုက္တာ ( executive 
director ) မ၀င္နီတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိလည္း ေလးစားအားက်အတုယူပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္လည္း သူ
မလုပ္ကုိင္ေနစဥ္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း စက္ရံုသည္ မ်ားစြာတုိးတက္လာေၾကာ
င္းသိရပါသည္။ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ  သူမအား 
သူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးမႈျဖ
င့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
ပံ့ပိုးကူညီအားေပးခဲ့ၾကသည္။ သူမသည္ သူမ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ 
ပံ့ပိုးေပးၾကေသာ စက္ရံုရွိ သူမ၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပသူမ်ားနွင့္ 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္လ်ွက္ရွိသည္။ အလုပ္သမား 
အသစ္မ်ားအတြက္ သူမ ေပးနိုင္ေသာ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ အၾကံဥာဏ္မွာ -

“ အလုပ္ပီးရင္း အလုပ္ကိုသာ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ။ 
အရာရာတိုင္းက ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ”


